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Divodes FG
Preparat dezynfekcyjny na bazie alkoholu, nie wymaga płukania

Opis
Divodes FG jest alkoholowym, gotowym do użycia preparatem dezynfekcyjnym, 
przeznaczonym do dezynfekcji sprzetów, urządzeń i małych powierzchni w zakła-
dach farmaceutyczno-kosmetycznych, spożywczych i obiektach medycznych,
gdzie znajduje wszechstronne zastosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach. 
Divodes FG posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze.
Skuteczność dezynfekcyjna preparatu została potwierdzona wynikami testów 
mikrobiologicznych, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi w krajach UE 
normami. 
Działanie preparatu opiera się na synergizmie dwóch izomerycznych form alkoholu 
propylowego. Zdezynfekowane preparatem Divodes FG powierzchnie, urządzenia
i sprzęty nie wymagają płukania. Preparat w krótkim czasie odparowuje ze zdezy-
nfekowanej powierzchni, a zdezynfekowana powierzchnia długo zachowuje 
czystość mikrobiologiczną. 
Divodes FG nadaje się do dezynfekcji powierzchni wykonanych z większości 
rodzajów materiałów, nie zaleca się stosować preparatu tylko w przypadku 
powierzchni akrylowych i plexiglasowych.

Cechy
•  zdezynfekowane powierzchnie nie wymagają płukania;
•  wysoka skuteczność wobec różnorodnych mikroorganizmów;
•  uniwersalny w zastosowaniu, postać gotowa do użycia;
•  natychmiastowy i długotrwały efekt dezynfekcji;

Właściwości
Postać:     przeźroczysta ciecz
pH (koncentrat w 20ºC):   ok. 8,8
Gęstość (w 20ºC):   ok. 0,86 g/cm³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec
zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia
Na umyte i suche (ewentualnie lekko wilgotne) powierzchnie nanieść poprzez 
natrysk Divodes FG. Podczas stosowania produktu należy stosować zalecane 
poniżej czasy kontaktu z powierzchnią:

1. Czas kontaktu 5 minut, temperatura 20ºC:
a) roztwór 25% - działanie bakteriobójcze,
b) roztwór 50% - działanie bakteriobójcze oraz przeciw grzybom drożdżopodobnym,
c) koncentrat - działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz działanie bójcze wobec 
    prątków gruźlicy.

2. Czas kontaktu 15 minut, temperatura 20ºC:
a) roztwór 50% - działanie bakteriobójcze oraz przeciw grzybom drożdżopodobnym,
b) koncentrat - działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz działanie bójcze wobec 
    prątków gruźlicy.

Uwaga: Zdezynfekowane powierzchnie nie wymagają płukania.

 



Divodes FG

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany 
do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie
• preparat Divodes FG uzyskał pozwolenie nr 2716/05 na obrót produktem biobójczym;

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej
• dostępne na żądanie Klienta.

Dodatkowe informacje odnośnie do środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Divodes FG,
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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